
 બિરલા વિશ્વકર્ાા વિદ્યાલય ખાતે તારીખ ૨૯.૦૭.૨૦૧૬ ના રોજ “ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ” વિષય ના 
િકાશોપ નો અહિેાલ. 

 

ચારુતર વિદ્યા ર્ડંળ ના અધ્યક્ષ ડો. સી, એલ. પટેલ સાહિે અને TEQIP-II ના સહયોગ થી, ગજુરાત રાજ્ય ની પ્રથર્ 
હરોળની અને રાજ્યની સૌપ્રથર્ ઓટોનોર્સ એન્ીનીયરીંગ કોલેજ, બિરલા વિશ્વકર્ાા વિદ્યાલય ખાતે તારીખ ૨૯.૦૭.૨૦૧૬ 
ના રોજ “ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ” વિષય િાિતે એક દિિસ ના િકાશોપ નુ ંસફળ આયોજન કરિાર્ા ંઆવ્ુ.ં 
 

આ કાયાક્રર્ર્ા ંચારુતર વિદ્યા ર્ડંળ ના ર્ાનનીય જોઇન્ટ સેકે્રટરી એન્ીનીયર શ્રી વિ. એર્. પટેલ સાહિેની અધ્યક્ષતા ર્ા,ં 
મખુ્ય અવતથી તરીકે આણિં ીલ્લા ના કલેકટર અને ડીસ્રીકટ રે્ીસ્રેટ ડો. ધિલ પટેલ (IAS) સાહિે, વિશેષ ર્હરે્ાન 
તરીકે આણિં ીલ્લા ના સપુ્રીન્ટેન્ડને્ટ ઓફ પોલીસ શ્રી સૌરભ વસિંઘ સાહિે (IPS) , અને ખાસ ર્હરે્ાન ર્ા ંઆણિં ીલ્લા ના 
એડીશનલ કલેકટર અને એડીશનલ ડીસ્રીકટ રે્ીસ્રેટ શ્રી િી. એર્. વિરાણી સાહિે (G.A.S.) (જેઓશ્રી આણિં ીલ્લાર્ા ં
ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ” િાિતે નોડલ ઓદફસર તરીકે વિશેષ કાયાભાર ખિુ સારી રીતે સભંાળે છે), અને અન્ય ઘણા ં
ર્હાનભુાિોએ પોતાના જ્ઞાન અને અનભુિ નો લાભ કોલેજ ના વિદ્યાથીઓને અને અન્ય શૈક્ષબણક અને બિન શૈક્ષબણક 
કર્ાચારીઓને આપ્યો.  

 

આ પ્રસગેં સસં્થા ના ઇન્ચાર્જ વપ્રન્સીપાલ ડો. ઇન્રીત પટેલ સાહિેે તર્ાર્ જ્ઞાની ર્હાનભુાિો અને વિદ્યાથીઓનુ ં હાદિિક 
અબભિાિન ક્ુું અને શભેુચ્છાઓ આપી.  

 

સસં્થા ના ખાતાકીય િડાઓ, પ્રો. (ડો.) એલ.િી.ઝાલા,વસવિલ એન્ી. ખાતા ના િડા અને ઇન્ડસ્રી ઇન્સ્ટીટયટુ ઈન્ટરેકશન 
સેલ ના િડા , પ્રો. (ડો.) ડી.ી.ઠાકોરે, BVM TEQIP-II કોરડીનેટર અને કોમ્પપ્્ટુર ખાતાના િડા, પ્રો. (ડો.) િી.આર. 
પારેખ,ઇલેક્ટ્રરકલ એન્ી., પ્રો. (ડો.) એ.કે.િર્ાા,સ્રરચર એન્ી., પ્રો. (ડો.) પી.એર્.જ્યોર્જ ,ર્ીકેનીકલ એન્ી., પ્રો. (ડો.) 
એ.એર્.વિિેિી,પ્રોડકશન એન્ી., પ્રો. (ડો.) તપૃ્પ્ત િેન િેસાઈ,રે્થેરે્ટીરસ, પ્રો. (ડો.) ઝખંનાિેન શાહ, આઈ.ટી. એન્ી., પ્રો. 
(ડો.) ટી.ડી.પિાર,ઇલેરરોનીરસ એન્ી., સીનીયર ફેકલ્ટી, પ્રો. (ડો.) આર.એસ. ભટ્ટ, ર્ીકેનીકલ  એન્ી. ડીપાટા રે્ન્ટ, TEQIP-II 

ટીર્, અન્ય અનભુિી વનષ્ણાતો, અને ખાસ આણિં ીલ્લાના        “ીલ્લા આપવિ વયિસ્થાપન કેન્ર” ( District 

Emergency Operation Center, Collector Office) ના ડીસ્રીકટ પ્રોજેરટ ઓદફસર કુ. િશાનાિેન પાઘિારના અમલુ્ય સાથ, 
સહકાર અને ર્ાગાિશાન આ વિષયના સાત પ્રોફેસરો ૧. પ્રો.જે.જે.ભાિસાર, ૨. પ્રો.જે.એન.જૈન, ૩. પ્રો.ડી.એસ.ર્ોિી, ૪. 
પ્રો.એચ.જે.ચૌહાણ,  ૫. ડો.િીપાિેન વસન્હા,  ૬. પ્રો.એફ.આર.િોરા અને ૭. પ્રો.વિિેક આયર અને અન્ય વિદ્યાથી વર્િો, 
શૈક્ષબણક અને બિન શૈક્ષબણક કર્ાચારીઓ ના સમહૂ સાથ,સહકાર,સહયોગ, અને અથાગ પ્રય્નો થી કરત એક દિિસ ના 
િકાશોપ નુ ંવિદ્યાથીઓનો વિકાસ, િેશસેિા અને વિશ્વસેિા ના અ્યતં કલ્યાણકારી શભુ હતેસુર આયોજન કરિાર્ા ંઆવ્ુ.ં 
એર્.ઈ. વિદ્યાથીની િસંરીિેન જેઠિા અને એર્ની સાથે અન્ય વિદ્યાથીનીઓ નુ ંઅ્યતં ર્હ્િપણૂા વિશેષ યોગિાન રહ્ુ ંહત ુ.ં 
 

કાયાક્રર્ની શૂઆઆતર્ા ં સીનીયર ફેકલ્ટી પ્રો.ડી.એસ.ર્ોિી, વસવિલ એન્ી. ડીપાટા રે્ન્ટ,એ કાયાક્રર્ની સબંક્ષપત ર્ા ં ૂઆપરેખા 
જણાિી હતી. 
           

કલેકટર અને ડીસ્રીકટ રે્ીસ્રેટ ડો. ધિલ પટેલ (IAS) સાહિેે એક વશક્ષક તરીકે કોલેજના વિદ્યાથીઓ અને કર્ાચારીઓને 
ખિુ જ ઊંડાણર્ા ંીલ્લા, રાજ્ય અને િેશ ના “ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ”  ના હતેઓુ, કાયો, યોજનાઓ, િગેરેની વિગતિાર 
ર્ાદહતી આપી. આ િાિતે તેઓ શ્રી એ “ડીસ્રીકટ ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ ઓથોરીટી”, “સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ ઓથોરીટી”, 

“નેશનલ ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ ઓથોરીટી”, િગેરે ની ખિુ વિગતિાર ચચાા કરી. 



 

આણિં ીલ્લા ના સપુ્રીન્ટેન્ડને્ટ ઓફ પોલીસ શ્રી સૌરભ વસિંઘ સાહિેે (IPS) “ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ” ર્ા ંિેશની અને રાજ્યની 
પોલીસખાતાની ભવૂર્કા અને વયિસ્થાપનર્ા ંર્હ્િ અ્યતં ગમ્પભીરતાથી સર્જાવ્ુ.ં  

ચારુતર વિદ્યા ર્ડંળ ના ર્ાનનીય જોઇન્ટ સેકે્રટરી એન્ીનીયર શ્રી વિ. એર્. પટેલ સાહિેે “ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ” િાિતે 
તર્ાર્નો હકારા્ર્ક અબભગર્ કેળિાય એવુ ં રસપ્રિ બચિંતન પ્રસ્તતુ ક્ુું. કપરાતં પોતે એક િાહોશ અને અનભુિી 
એન્ીનીયર હોિાથી, “ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ” ર્ા ંએન્ીનીયરીંગ સ્કીલનો કેટલી સક્ષર્ રીતે કપયોગ કરી શકાય એ ખિુ 
સરસ રીતે સર્જાવ્ુ ંઅને પોતાના અનભુિો રજુ કયાા. 
 

સીનીયર ફેકલ્ટી પ્રો.જે.એન.જૈન, ર્ીકેનીકલ  એન્ી. ડીપાટા રે્ન્ટ,એ ખાસ આ કાયાક્રર્ ર્ા ંસકંળાયેલા તર્ાર્ નો અમલુ્ય 
સાથ, સહકાર અને ર્ાગાિશાન અને ર્િિ ર્ાટે અભાર રજુ કયો હતો. 
 

આણિં ીલ્લા ના એડીશનલ કલેકટર અને એડીશનલ ડીસ્રીકટ રે્ીસ્રેટ શ્રી િી. એર્. વિરાણી સાહિેે (G.A.S.) પણ એર્ના 
કર્િા વિષય િરતવય દ્વારા ખિુ સર્જણ આપી. 
 

ર્ાનનીય ડો. યોગીતાિેન તલુ્સીયાન, (ીલ્લા આરોગ્ય અવધકારી, ીલ્લા પચંાયત, આણિં) પણ આ ચચાાર્ા ંજોડાયા અને 
એ પોતે ડોરટર હોિાથી “ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ” આરોગ્ય િાિતની ખિુ સારી સર્જણ આપી. 
 

અલગ અલગ ઇન્ડસ્રીઝ ના વિવિધ જ્ઞાની અને અનભુિી વિદ્વાનો અને ફાયર અને સેફ્ટી અઘીકારીઓ પણ જોડાયા. 
િડોિરા ઝોનના રીીઓનલ ફાયર ડાયરેરટર શ્રી િીરભર વસિંહ સોલકંી સાહિે, ઓ.એન.ી.સી. ના ડપે્્ટુી રે્નેજર અને 
ઇન્ચાર્જ ફાયર અને સેફ્ટી ઓદફસર, ગજુરાત સ્ટેટ ઈલેરરીસીટી કોપોરેશન લીર્ીટેડ , ગેસ િેઝ્ડ થર્ાલ પાિર પ્લાન્ટ ના 
ફાયર અને ઇન્ડસ્રીઅલ સેફ્ટી ડીિીઝન ના િડા શ્રી અવનલકુર્ાર ચૌધરી સાહિે, અને એર્ની ટીર્ , આિા લોકો એ ખિુ 
સરસ સર્જણ આપી. 
 

કપરાતં ગજુરાત સ્ટેટ ડીઝાસ્ટર રે્નેજરે્ન્ટ ઓથોરીટી ના ૩૦ િષાના અનભુિી રેઇનર શ્રી શાવંતલાલ ર્હશે્વરી સાહિેે 
તાલીર્ આપી.  
 

ખાસ નોંધનીય છે કે આ સર્ગ્ર ફાયર અને ઇન્ડસ્રીઅલ સેફ્ટી ટીર્ અને આરોગ્ય વિભાગ, ીલ્લા પચંાયત, આણિં, અને 
નગર પચંાયત, િલ્લભ વિદ્યા નાગર ના સમહૂ પ્રયાસ દ્વારા , અગ્ગ્નશાર્ક િાહન અને અન્ય અગ્ગ્નશાર્ક સાધનો, 
ડોરટરો,નસા, ઓગ્રસજન ના િાટલા, એમ્પ્્લુન્સ, ખાટલા, ૧૦૮ ઈર્રજન્સી િેદહકલ, આ તર્ાર્નુ ંકોલેજ ખાતે આયોજન 
કરીને ખાસ પે્રરટીકલ તાલીર્ ર્ાટે રોર્ાચંક ર્ોક ડ્રીલ કરિાર્ા ંઆિી. કોલેજના A-205 ૂઆર્ર્ા ં ડર્ી આગ ર્ા ં ફસાયેલ 
લોકોને િચાિિાર્ા ંઆવયા અને અ્યતં ક્કૃષ્ટ અને રોર્ાચંક તાલીર્ અપાઈ.  

 

સસં્થા ના ઇન્ચાર્જ વપ્રન્સીપાલ ડો. ઇન્રીત પટેલ સાહિેે આ િાિતે ચારુતર વિદ્યા ર્ડંળ અને ટીર્ નો ખાસ આભાર વયરત 
કયો છે. અને આ સર્ગ્ર િકાશોપ ના મળૂભતૂ િધંારણ ના ઘડિૈયા અને ર્િિકતાા આણિં ીલ્લાના “ીલ્લા આપવિ 
વયિસ્થાપન કેન્ર” ( District Emergency Operation Center, Collector Office) ના ડીસ્રીકટ પ્રોજેરટ ઓદફસર કુ. િશાનાિેન 
પાઘિારના અમલુ્ય સાથ, સહકાર અને ર્ાગાિશાન ર્ાટે ખાસ આભાર વયરત કયો છે. 


